OBEC SOKOLOVCE
Piešťanská ulica č. 234/84, 922 31 Sokolovce
č.j. 185/2019 – Mi / OZK

dňa 4.8. 2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania
Stavebník – Salve Real Estates, a.s., Vlárska 6, Bratislava v zastúpení
ELEKTROPROJEKTA Slovakia, s.r.o., Vajanského 58, Piešťany – podal dňa 31.7. 2019 a doplnil
dňa 3.8. 2019 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu :
„Obytný súbor Sokolovce – SO 03 Prístupová komunikácia – vetva A, SO 04 – Komunikácie
a spevnené plochy (vetva 1-6)“, na pozemkoch parc.č. 137/2, 141/86, 141/87, 141/143 až 141/152,
160, 154, 155, 204, 207, 216, 213, 217, 220, 221, 226, 229, 230, 235 a 238 v k.ú. Sokolovce.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Sokolovce ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa
ust. § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov a podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), oznamuje účastníkom
konania a dotknutým orgánom postupom podľa ust. § 61 ods. 4 začatie stavebného konania
a súčasne upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 10 dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie uplatnené námietky stavebný úrad neprihliadnuť.
Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť
svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi
svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom úrade samosprávy, J.
Záborského 40, Piešťany (budova Daňového úradu Piešťany, 4. poschodie, č.dv. 504). Ak sa
niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú.
Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného
zákona a podľa ust. § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej iba „správny poriadok“). V súlade s ust. § 26 ods. 2
správneho poriadku musí byť písomnosť vyvesená na úradnej tabuli správneho
orgánu (Obec Sokolovce) po dobu 15 dní – posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.
Ing. Marián Dóczy
starosta obce Sokolovce
Oznámenie sa doručí :
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účastníci konania – verejnou vyhláškou
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Krajinská 13, Piešťany
Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany
SPP – distribúcia, a.s., Bratislava
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, Trnava
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
MO SR – Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Bratislava



12.
13.
14.
15.

Okresný úrad Piešťany – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava
Okresné riaditeľstvo PZ Trnava – Okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3,
Trnava
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, Bratislaba
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